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19259 Wijziging van de Algemene Bijstandswet met 
betrekking tot de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen en gelijkstelling van niet 
gehuwde personen met gehuwden 

NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE 
VOOR SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID1 

Vastgesteld 8 oktober 1986 

De memorie van antwoord alsmede de door de commissie gehouden 
hoorzittingen gaven de leden van de commissie aanleiding tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van nadere vragen. 

Voor de opmerkingen en vragen naar aanleiding van de algemene 
inleiding wordt verwezen naar het nader voorlopig verslag met betrekking 
tot wetsvoorstel 19261. 

' Samenstelling: 
Franssen (CDA) (voorzitter). Van Dalen 
(CDA), Mw. Uijterwaai-Cox (CDA), Van de 
Zandschulp (PvdA), Oskamp (PvdA), Heij-
mans (VVD), Van Tets (VVD), mw. Vonhoff-
Luijendijk (VVD), mw. Tiesinga-Autsema 
(D66), mw. van Leeuwen (PSP), mw. Bolding 
(CPN), De Gaay Fortman (PPR), Barendregt 
(SGP), Schuurman (RPF), Van der Jagt 
(GPV) 

In antwoord op vragen van de leden van de fractie van de P.v.d.A. 
schrijven de bewindslieden: «Het voorgaande betekent ook, dat het geen 
verschil maakt of de hier achterblijvende echtgenote de Nederlandse dan 
wel een andere nationaliteit bezit.» Deze leden zouden graag vernemen 
hoe deze opmerking moet worden begrepen in het licht van het bepaalde 
in artikel 20 derde lid van de Grondwet. Daar staat «Nederlanders hier te 
lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te 
regelen recht op bijstand van overheidswege.» Uit de toelichting bij dat 
artikel (wetsvoorstel 13 873) hadden deze leden niet de conclusie kunnen 
trekken die de bewindslieden hebben getrokken. De vrouw heeft de 
Nederlandse nationaliteit, woont in Nederland en kan niet in haar eigen 
onderhoud voorzien. Waarom zou zij onder gegeven omstandigheden 
geen aanspraak kunnen maken op een bijstandsuitkering? 

Ook ten aanzien van de ongehuwd samenwonenden heeft het antwoord 
van de bewindslieden hen niet overtuigd. A en B wonen samen. A gaat 
naar het buitenland. B. blijft in Nederland. Hij kan niet in eigen onderhoud 
voorzien. Waarom zou hij, gegeven de omstandigheden, niet in aanmerking 
kunnen komen voor een bijstandsuitkering? 

De leden van de fractie van de P.S.P. merkten op dat de staatssecretaris 
in de memorie van antwoord het door de Tweede Kamer verwerpen van 
het amendement Willems (19383, 37) in herinnering roept. In het 
amendement was een voorstel voor een overgangsregeling in de ABW 
ten behoeve van samenwonende personen van gelijk geslacht opgenomen. 

Acht de staatssecretaris het terecht dat waar in de stelselherziening 
overal overgangsregelingen getroffen worden, gericht op behoud van 
bestaande rechten, in het geval van samenwonende homofielen zo'n 
overgangsregeling achterwege blijft? 
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Heeft de staatssecretaris inzicht in de mate van inkomensachteruitgang 
van samenwonende homofielen als gevolg van invoering van de stelsel-
herziening? 

Is de mate waarin samenwonende homofielen in één klap in inkomen 
achteruit kunnen gaan bij het voorstellen van de maatregel voorzien? 

Acht de staatssecretaris het niet uit het oogpunt van rechtvaardigheid 
gewenst om althans een tijdelijke overgangsmaatregel te treffen (bijvoor-
beeld 5 jaar)? 

Kan een schatting worden gemaakt hoeveel een dergelijke overgangs-
regeling zou kosten? 

De voorzitter van de commissie, 
Franssen 

De griffier van de commissie, 
Mevrouw Dijkstra-Liesveld 
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